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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE 

' SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO£

LEI N° 2.142- EM 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

INSTITUI A CONTRIBUIQAO PARA 

O CUSTEIO DO; SERVIQO DE 

ILUMINAQAC PUBLICA - CIP, E bA 

OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JEQUIE - ESTADO DA BAHIA, faz saber que a 

Camara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1° - A presente Lei institui a Contribuigao para o Custelb do Servigo de 

lluminagao Publica - CIP, prevista no art.149-A da Constituigao Federal.

Art.2° - A CIP tern como fato gerador o consume de energia el6trica.

Paragrafo Unico - 0 Servigo de^llumjhagao Publica a ser custeado pela CIP 

compreende as despesas com:

I - o consume de energia para iluminagao de vias, logradourbs e demais bens 

publicos;
II -a instalagao, a manutengao, o melhoramehto, a modernizagao e a expans^o da 

rede de iluminagao publica;

III - a administragao-do servigo de iluminagao publica;

Art.3° - O contribuinte da CIP 6 a pessoa fisica ou juridica, residencial ou nao 

residencial, comercial, industrial, rural, beneficiaria, direta ou indiretamente do 

servigo de iluminagao publica.

Art.4° - O langamento da CIP sera efetuado, em nome do sujeito passive, e a 

cobranga sera realizada atraves da fatura emitida por empresa concessionaria do 

servigo publico de fornecimento de energia, do carne de pagamento do IPTU e/ou 

outro meio considerado adequado pelo poder Executive.

§ 1° Para os imoveis com ligagao ^gular ^privada ao sistbrna/de fornecimento de 

langamento considferara-as ^classes de consUmidbres, as allquotas eenergia, o
limites por faixa de consume, conforme disposto no anexo unico desta Lei.
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§ 2° Para os imoveis sem ligagao regular e privada ao sistema de fornecimento de 

energia, o langamento da CIP fica fixado em R$ 5,00 mensais, cobrados no carne 

de IPTU.

Art.5° - £ responsavel pelo recolhimento da CIP a empresa concessionciria e/ou 

geradora e distribuidora do servigo de energia eletrica, sem prejulzo da 

responsabilidade direta do contribuinte.

Paragrafo Unico - Fica o Poder Executive autorizado a celebrar contrato com a 

empresa concession£ria ou permissionaria do servigo publico de energia eletrica no 

Municlpio com o objetivo de:

a. Possibilitar a utilizagao, pelo Municlpio, do cadastro da concession£ria ou 

permissionaria para o langamento da CIP;

b. Autorizar a concessionaria ou permissionaria a cobrar a CIP, mensalmente 

junto com a fatura de consumo de energia eletrica.

Art.6°‘Fica o Poder Executive autorizado a criar o Fundo Municipal de lluminagao 

Publica, de natureza contebil e administrado pela Secretaria de Fazenda, para 

onde deverao ser destinados todos os recursos arrecadados com a CIP para 

atender ao custeio do servigo de iluminagao publica e a instalagao, manutengao, 

melhoramento e expansao da rede de iluminagao publica municipal.

Art.7° - A base de calculo da CIP e o valor llquido da conta de consumo da energia 

eletrica do contribuinte no respective mes.

§ 1° Para os fins do disposto no caput deste artigo, entende-se como consumo de 

energia eletrica o consumo ativo, o consumo reativo excedente, a demanda ativa e 

demanda excedente.

§ 2° Entende-se por valor llquido, o valor da conta de energia eletrica excluldo o 

Imposto sobre Operagoes Relativas a Circulagao de Mercadorias e sobre 

Prestagoes de Servigos de Transporte Interestadual e Intermunicipal i e de 

Comunicagoes - ICMS, PIS e COFINS. wW
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Art.8° - O valor da Contribuipao e calculado aplicando-se a base de c£lculo a 

aliquota de 15% (Quinze por cento), limitado em funpao do tipo do consumidor e 

das faixas de consume, conforme Tabela I do Anexo Onico desta Lei.

§ 1° Os valores correspondentes a CIP serao reajustados anualmente pelo mesmo 

indice utilizado para a correpao da tarifa de energia eletrica devidamente 

autorizado pela Agenda Nacional de Energia EI6trica - ANEEL.

§ 2° A classificapao dos consumidores para fins de cobranpa da CIP observara o 

mesmo enquadramento utilizado pela empresa concession£ria para o consume de 

energia eletrica.

Art. 9° - A data de vencimento da CIP sera a mesma da conta de consume de 

energia eletrica.

Art. 10 - O lanpamento da CIP e mensal e efetuado por homologapao, devendo ser 

recolhido pela concessionaria, em conta especifica da Prefeitura, em 5 (cinco) dias 

apos a data do pagamento da Conta Mensal de Energia Eletrica.

Paragrafo Unico - A concessionaria devera manter cadastro atualizado dos 

contribuintes, fornecendo, mensalmente, a Secretaria Municipal de Fazenda, orgao 

responsavel pela administrapao, controle e fiscalizapao da Contribuipao, os dados 

cadastrais e informapoes constantes na Nota Fiscal Fatura de Energia Eletrica 

relatives aos contribuintes, inclusive por meio magnetico ou eletronico, na forma e 

prazos definidos por ato do poder executive.

Art. 11 - A falta de repasse ou o repasse a menor da Contribuipao pelo responsavel 

tributario, no prazo previsto no art. 9° e desde que nao iniciado o procedimento 

fiscal, implicara a incidencia de:

I - atualizapao monetaria do d6bito, pela aplicapao do Indice de Prepos ao 

Consumidor Ample - IPCA verificado entre o mes de vencimento e o mes de 

repasse da Contribuipao; Mf
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II - jurbs de mora contados a partir do mes seguinte ao do vencimento da CIP, a 

razao de 1% (um por cento) ao mes;

III - multa moratoria, calculada & taxa de 0,33% (trinta e tr£s centesimos por cento) 

por dia de atraso, calculado a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento, 

ate o limite de 20% (vinte por cento), sobre o valor da Contribuigao.

Paragrafo Unico - Fica o responscivel tributerio obrigado a repassar para a conta 

do Tesouro Municipal o valor da Contribuigao, atualizado monetariamente na forma 

do caput deste artigo albm dos juros de mora, multa moratbria, e demais 

acrescimos legais, quando deixar de cobra-la na fatura de energia eletrica.

Art. 12 - Em caso de pagamento em atraso da fatura de consume de energia 

eletrica pelo contribuinte, a concessionaria devera aplicar os acrescimos legais 

indicados no art. 11, incluindo-os na fatura do mes seguinte.

Art.13 -Sao isentos da CIP:

I - os orgaos da administragao direta ou indireta Municipal, Estadual, Federal, suas 

autarquias e fundagbes;

II - as empresas publicas deste Municlpio;

III - o titular de unidade imobilibria residencial com consume mensal de ate 120 

(Cento e Vinte) Kwh.

Art.14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Registre-se e Publique-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

REGISTRADO
LUIZ SERGIO 

= PREFEITO=

RTE ALMEIDA
SOB NUMERO 2.142 AS ETSTDb LIVRO LEI

EM 30 DE D1IZEMBRO DE 2020.

:iPAL 1)E GOVERNOSECRETARIA
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ANEXO 0NICO

VALOR LIQUIDO DA FATURA RESIDENCIAL Limite Maximo para 

Cobran^a (R$)Faixa de Consumo (Kwh)

0,000 A 30

0,0031 A 50

0,0051 A 60

0,0061 A 80

0,0081 A 120

5,00121 A 200

10,00201 A 300

15,00301 A 450

20,00451 A 650

25,00651 A 1000

30,001001 A 2000

40,00ACIMA DE 2000

VALOR UQUIDO DA FATURA COMERCIAL Limite Maximo para 

Cobranfa (R$)Faixa de Consumo (Kwh)

0,000 A 30
0,0031 A 50
0,0051 A 60

0,0061 A 80

0,0081 A 120
0,00121 A 200

10,00201 A 300
15,00301 A 450
20,00451 A 650
25,00651 A 1000
30,001001 A 2000
40,00ACIMA DE 2000
Limite Maximo paraVALOR LIQUIDO DA FATURA INDUSTRIAL
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Cobranga (R$)f aixa de Consume (Kwh)

0,000 A 30

0,0031 A 50

0,0051 A 60

0,0061 A 80

0,0081 A 120

10,00121 A 200

15,00201 A 300

20,00301 A 450

30,00451 A 650

40,00651 A 1000

60,001001 A 2000

80,00ACIMA DE 2000

VALOR UQUIDO DA FATURA RURAL Limite Maximo para 

Cobranga (R$)Faixa de Consume (Kwh)

0,000 A 30

0,0031 A 50

0,0051 A 60

0,0061 A 80

0,0081 A 120

5,00121 A 200

10,00201 A 300

15,00301 A 450

20,00451 A 650
25,00651 A 1000

30,001001 A 2000
40,00ACIMA DE 2000

Nota: O valor da Contribuigao corresponds a 15% (quinze por cento) do valor 

Kquido da conta de consumo da energia eletrica do contribuinte, nos termos do art. 

6° desta Lei. Com valor final limitado aos valores contidos neste anexo.
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